Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
48ª Semana

A DETERMINAÇÃO PARA BUSCAR SUA FACE: ACREDITE
Disse-lhe Jesus: “Não lhe falei que, se você cresse, veria a glória de Deus?”
João 11:40 (NVI)


Foco de Oração: Ao fechar este ano de oração focada em buscar a face de Deus, vamos passar estas últimas
semanas fortalecendo a nossa determinação de buscar a Sua face. A busca da face de Deus não vai acabar para
você quando este guia de oração terminar. Você deve determinar em seu coração continuar a buscá-lo até que
você o encontre no poder, na intimidade e em Sua glória. Jesus disse a Marta, se ela cresse veria a Glória de
Deus. O mesmo é verdadeiro para nós. Não devemos aceitar em nossos corações e em nossas mentes que através
de nossa fé em Sua Palavra que vamos encontrá-Lo. Esta é a Sua palavra imutável, e isso não vai mudar. Defina
a sua fé nessa promessa, e determine acreditar, não importa que circunstâncias possam aparecer no seu caminho.
Determine crer em Sua promessa, porque ele disse isso, e, portanto, ela é verdadeira. Quando você continuar a
buscar a sua face pela fé, você vai ver que a sua fé vai crescer mais forte em muitas áreas de sua vida. Determine
crer, determine continuar a buscar a sua face. Ninguém que tenha sinceramente decidido buscar a sua face ficou
desapontado.

Dia 1: Fale com o Senhor hoje sobre sua fé para buscar a Sua face. Peça a Ele para fortalecer a sua fé.
Dia 2: Comece a orar esta oração: “Senhor aumenta a minha fome de Ti, e uma capacidade para as coisas
que atraem sua presença”.
Dia 3: Determine estudar a Palavra de Deus para que a sua fé em Suas promessas sejam reforçadas.
Dia 4: Ore para que junto com sua família você cresça em sua fé para crer em Deus por Sua presença em
sua vida familiar.
Dia 5: Ore por uma determinação renovada na vida do povo de sua igreja para continuar a buscar a face
de Deus.
Dia 6: Interceda pelas outras igrejas, pastores e líderes em sua cidade hoje. Ore por um aumento em suas
vidas desse tipo de determinação para buscar a face de Deus.
Dia 7: Ore hoje pelos seus missionários para reforçarem a sua determinação em buscar a face de Deus
através de seus ministérios.
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